
 

 

 

Številka: 90000-3/2023-11 

Datum:   10. 2. 2023 

k dnevnemu redu  

 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: Predlog za umik 7. točke s predlaganega dnevnega reda 2. seje Mestnega sveta MOL 

 

Skladno z določbo v 94. členu Poslovnika Mestnega sveta MOL vlagamo predlog za umik 7. točke 

predlaganega dnevnega reda 2. seje Mestnega sveta MOL z naslovom: Predlog Sklepa o soglasju k 

določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene 

dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021. 

 

Obrazložitev: 

 

Zdravstveni dom Ljubljana (v nadaljevanju ZDL) kot osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na 

primarni ravni ni poskrbel za ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega 

zdravstvenega varstva za prebivalke in prebivalce Ljubljane, za kar je nedvomno odgovorno tudi vodstvo, 

za katerega se predlaga dodatek k plači, in sicer izplačilo redne delovne uspešnosti.  

 

MOL kot ustanovitelj skrbi za program zdravstvenega varstva, spremlja njegovo izvajanje ter sprejema 

ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva. Ker je bilo v letu 2021 zagotavljanje 

primarnega zdravstvenega varstva pomanjkljivo, menimo, da Mestni svet MOL razen pravne podlage 

nima razlogov za podajo soglasja k predlaganemu sklepu. 

 

Delovna uspešnost se izplačuje na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in Pravilnika o 

merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva. 

Ugotavljamo, da za določitev delovne uspešnosti niso bili izpolnjeni naslednji pogoji s področja kakovosti 

izvajanja javne službe, kar pomeni, da bi moralo vodstvo za naslednja področja prejeti nič točk: 

- vpeljan sistem kakovosti dela in poslovanja zavoda,  

- objektivno preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov storitev zavoda, 

- uveljavljeni predlogi izboljšav glede na rezultate preteklega leta, 

- povečanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju javne zdravstven službe z 

vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev,  

- optimizacija poslovnih procesov in racionalizacija delovnih nalog.  

 

Vodstvo ZDL bi moralo za nastalo situacijo pomanjkanja zdravstvenega kadra in organizacije dela 

prevzeti svoj del odgovornosti. Dejstvo je, da zdravniki iz ZDL odhajajo tudi v druge zdravstvene 

domove, torej bodo delali isto delo, le drugje. Po informaciji direktorice (intervju v Svet 24, 17. 12. 2022) 

je iz ZDL v zadnjih dveh letih odšlo 34 zdravnikov, kar je 30 % vseh zdravnikov. Načrtovanih zdravnikov 

iz tujine ni in jih ne bo – šest napovedanih si je premislilo pred verifikacijo strokovnosti. V 

novoustanovljenih ambulantah za neopredeljene paciente se zaposlujejo pogodbeni kadri, predvsem 



 

upokojeni zdravniki. Številke in podatki so dejstva, ki ovržejo razloge, ki jih mestna uprava navaja kot 

podlago za izplačilo redne delovne uspešnosti vodstvenemu kadru.  

 

V gradivu ZDL se zavajajoče navaja, da je zavod v letu 2021 prejel 597 pohval. Ne omenjajo pa se stiske 

in pritožbe tako pacientov kot (bivšega) osebja, s katerimi smo bili seznanjeni tudi mestni svetniki. S 

strani Ministrstva za zdravje smo januarja 2023, pred sklicem seje Mestnega sveta MOL na temo 

problematike zdravstva v Ljubljani, prejeli številne dokumente, ki se nanašajo na neustrezno vodenje in 

komunikacijo direktorice ZDL Antonije Poplas Susič. Dokumentacija je zagotovo dostopna tako vodstvu 

ZDL kot vodstvu MOL.  

 

Iz navedenih razlogov v Svetniškem klubu Levica menimo, da izplačilo delovne uspešnosti vodstvu ZDL 

ni ustrezno argumentirano, zato predlagamo umik te točke z dnevnega reda 2. seje Mestnega sveta MOL.  

 

 

 

Tovariški pozdrav,  

Urška Honzak,  

vodja Svetniškega kluba Levica 

 

 

 


